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Text posudku:
     Diplomová práce popisuje rozšíření teorie kvantitativních typů (dále QTT) o dvě nové třídy 
typů: aditivní jednotky a aditivní dvojice. QTT je typová teorie, která kombinuje závislé a 
substrukturální typy. Součástí práce je rozšíření deduktivních pravidel QTT, popis obousměrného 
typovacího algoritmu a definice jednoduchého funkcionálního jazyka Janus, který takto rozšířenou 
QTT používá. Práce taktéž obsahuje implementační část: interaktivní vyhodnocovač (REPL) jazyka 
Janus.
     První polovina práce je věnována expozici. Autor popisuje základy lambda kalkulu (syntax, 
substituce, beta redukce) a typových systémů (jednoduché typy, přirozená dedukce). Dále následuje 
popis dvou relevantních rozšíření typových systémů: závislé a lineární typy.
     Druhá polovina práce je věnována QTT a jazyku Janus. Práce shrnuje současný stav poznání 
QTT a definuje aditivní jednotky a dvojice. Následuje popis obousměrného typovacího algoritmu, 
diskuze o použitém polookruhu a pak definice jazyka Janus. Práce taktéž rozebírá architekturu 
implementační části: použité techniky, knihovny, atp. Na konci je uvedeno několik příkladů v 
jazyce Janus.
     Práce je velmi pěkně vysázená, psaná kvalitní angličtinou a je dobře čitelná. Závěr práce je 
poněkud stručný, obzvláště pak sekce s příklady, ale jinak textové části práce nemohu nic vytknout.
     Implementační část práce je psaná v jazyce Haskell. Kód je kvalitní a idiomatický. Většina 
definovaných entit je opatřena dokumentačním komentářem. Někdy jsou tyto komentáře poněkud 
stručné, ale dokumentace je jako celek v pořádku. Implementace také obsahuje soupravu testů.
     Sestavení programu je přímočaré a funguje korektně na různých operačních systémech. 
Výsledný program je stabilní a odpovídá popisu v textové části práce. Žádné chyby se mi 
nepodařilo odhalit.
     Výsledek práce je funkční a splňuje cíle na něj kladené.   
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